





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح 
	 الباب الأول : في آداب السفر
	فصل إذاجمع في وقت الأولى أذن لها إلخ
	فصل ويستحب صلاة الجماعة في السفر 
	فصل وتسن السنن الرتنة مع الفرائض في السفر إلخ
	فصل للمسافر إلى مسافة تبلغ مرحلتين فصاعدا أن يمسح على خفيه إلخ
	فصل يجوز التنفل في السفر طويلا كان أوقصيرا على الرحله إلخ
	فصل إذا عدم الماء طلبه فإن لم يجده تيمم إلخ 
	فصل وذا لم يجد الماء وجب عليه طلبه ممن يعلمه عنده إلخ
	فصل ولايجوز التيمم إلابتراب طاهر إلخ 
	فصل والتيمم مسح الوجه إلخ
	فصل لايصح التيمم لفريضة إلابعد دخول وقتها إلخ
	فصل إذا صلى با لتيمم لعدم الماء الذي يجب استعماله لم تلزمه إعادة الصلاة إلخ
	فصل إذا لم يجد ماء ولاترابا صلى على حسب حاله إلخ
	فصل مما تعم به البلوي ويحتاج إلى معرفة سالك طريق الحج حكم من  يموت معهم
	فصل ومما يتأ كد  الوصية به أنه ينبغى أن يحرص على فعل المعروف إلخ 
	فصل مختصر جدا فيما يتعلق  بوجوب الحج

	الباب الثاني : في الإحرام 
	فصل  في ميقات الحج
	فصل في اداب الإحرام 
	فصل في صفة الإحرام ومايكون بعده
	فصل التلبية
	فصل في محرمات الإحرم وهي سبعة أنواع
	النوع الأول اللبس
	النوع الثاني من محرمات الإحرام الطيب
	النوع الثالث دهن شعر الرأس واللحية 
	النوع الرابع الحلق وقلم الظفر
	النوع الخامس عقد النكاح
	النوع السادس الجماع ومقدماته
	النوع السابع إتلاف الصيد
	فصل هذه محرمات الإحرام السبعة وما يتعلق بها والمرأة كا الرجل في جميعها إلخ
	فصل وماسوى هذه المحرمات السبعة لاتحرم على المحرم

	الباب الثالث : في دخول مكة زادها الله تعالى شرفأ وتعظيما وما يتعلق به  
	الفصل الأول في آداب دخولها
	الفصل الثاني في كيفة الطواف
	الفصل الثالث في السعي وما يتعلق به 
	فرع في واجبات السعي وشروطه وسننه وادابه

	الفصل الرابع في الوقوف بعرفات وما يتعلق به قبله وبعده
	الفصل الخامس في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفه وما يتعلق بها
	الفصل السادس في الدفع إلى منى
	الفصل السابع في الأعمال المشروعه بمنى يوم النحر
	الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة
	 الأولى رمي جمرة العقبة
	الثاني ذبح الهدى والأضحية 
	 الثالث الحلق 
	الرابع طواف الإفاضة

	فصل للحج تحللان إلخ
	فصل في أمور تشرع يوم النحر وتتعلق به غير ما ذكرنا إلخ

	الفصل الثامن فيما يفعله بمنى في أيام التشريق ولياليها
	فصل أعمال الحج ثلاثة أقسام  أركان وواجبات وسنن إلخ


	الباب الرابع : في العمره وفيه مسائل
	الباب الخامس : في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل
	الباب السادس : في زيارة قبر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك
	الباب السابع : فيما يجب على من ترك في نسكه مأموراً أو ارتكب محرما
	فصل وأما ارتكاب المحظور فمن حلق الشعر إلخ
	فصل يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره
	فصل ويحرم صيد وج
	فصل فيما إذا فعل المحرم محظورين أو أكثر 
	فصل في الإحصار

	الباب الثامن : في حج الصبي والعبد والمرأة ومن في معناهم
	فصل متى صار الصبي محرما فعل ماقدر عليه إلخ
	فصل الزائد من نفقة الصبي الخ
	فصل إذا جامع الصبي إلخ 
	فصل حكم المجنون حكم الصبي الخ 
	فصل إذا بلغ الصبي في أثناء الحج نظر إلخ
	فصل إحرام العبد صحيح إلخ
	فصل في آداب رجوع من سفر حجه 
	فصل ذكر أقضى القضاة الماوردي في الإحكام السلطانية بابا في الولاية على الحجيج أنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده إلخ
	فصل نختم به

	الفهرس




